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INSTRUKCJA OBSŁUGI  
But marszowy krótki ze stabilizacją pneumatyczną 
Kod produktu: 14111 / 14113 / 14115 / 14117 
 
 
 
1. Wykonanie 
But marszowy 9’’ składa się z szyny w kształcie buta wykonanej z PCV 
oraz miękkiego materiału stanowiącego wewnętrzną wyściółkę. Całość, 
poprzez wykorzystanie nowoczesnych materiałów, umożliwia stały 
dostęp powietrza do skóry użytkownika oraz bardzo dobre 
odprowadzenie ciepła i wilgoci. Orteza została wyposażona w system 
pasów obwodowych w celu indywidualnego dopasowania siły 
stabilizacji oraz profilowaną podeszwę z antypoślizgowym materiałem 
umożliwiającą pacjentowi chód możliwie fizjologiczny.  
 
2. Zastosowanie 
But marszowy należy do grupy wyrobów medycznych stosowanych w 
rehabilitacji pourazowej i pooperacyjnej w celu ograniczenia zakresu 
ruchomości w stawie skokowym oraz dla poprawy czynności 
funkcjonalnych. But marszowy ustabilizuje stopę i podudzie w 
położeniu pośrednim (neutralnym), w stanach pourazowych w obrębie 
stawów skokowych.  
 
But marszowy należy stosować w przypadku: 
• Leczenia pooperacyjnego 
• Skręcenia i zwichnięcia stawów skokowych 
• Naciągnięcia i naderwania ścięgna Achillesa 
• Złamania i pęknięcia w obrębie stopy i stawu skokowego górnego i 

dolnego 
• Jako alternatywę do unieruchomienia gipsowego 
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3. Przeciwwskazania:   
Nie należy stosować w przypadku: 
• Otarć naskórka 
• Egzem skórnych 
• Ran oraz innych uszkodzeń skóry,  
• Po zastosowaniu żeli i maści rozgrzewających 

Uwaga! W przypadku żylakowatości podudzi stosowanie aparatu jest 
ograniczone. Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym w celu 
ustalenia czy wyrób może zostać użyty w przypadku stosowania 
podkolanówek lub pończoch przeciw-żylakowych.  
 
4. Uwagi i zalecenia 
Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za 
niewłaściwą konserwację wyrobu, nieprzestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa oraz za korzystanie 
niezgodne z przeznaczeniem. 
 
5. Sposób zakładania (w pozycji siedzącej z nogą lekko zgiętą w stawie 

kolanowym)  
• W pierwszej kolejności należy rozpiąć pasy obwodowe i wyciągnąć 

przednią część ortezy oraz wewnętrzną wyściółkę. 
• Wyściółkę należy założyć na nogę, a w razie konieczności 

zastosować dodatkowe poduszki wypełniające znajdujące się w 
zestawie. Materiał wyściółki należy zapiąć a następnie włożyć do 
buta. 

• Należy założyć przednią część ortezy, a następnie zapiąć pasy 
obwodowe na rzep.   

• Następnie należy sprawdzić poprawność zamocowanych pasów w 
pozycji stojącej, a w razie konieczności dopasować siłę dopięcia 
pasów obwodowych. 
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Tabela rozmiarowa (rozmiar buta) 
 

XS 34-36cm 

S 37-38 cm 

M 39-43 cm 

L 44-46 cm 
 
6. Konserwacja  
• Materiał pasów obwodowych i wewnętrzną wyściółkę można prać 

ręcznie lub mechanicznie w temp. do 30°C, nie wirować, nie 
chlorować, nie prasować, nie prać na sucho, nie wybielać, nie 
suszyć w suszarce bębnowej, nie czyścić chemicznie. 

• Należy pamiętać, aby w praniu rzepy były dobrze zapięte, aby nie 
zniszczyły materiału. 

• Suszyć w temperaturze pokojowej z dala od intensywnych źródeł 
ciepła.  

• Szynę z PCV należy czyścić lekko nasączoną gąbką z mydłem. 
• Po każdorazowym czyszczeniu należy przetrzeć szynę do sucha. 

 
7. Dane dotyczące gwarancji 
Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są 
gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej, jaką 
otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie 
zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód 
zakupu (paragon lub fakturę).  
 
8. Oznaczenia  

 
 

Numer 
referencyjny 

 

Producent 
 

Numer serii 
 

Data produkcji 
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Numer seryjny 
 

Wyrób medyczny 

 

Uwaga 
 

Zapoznaj się z instrukcją 

 Producent dokonał oceny zgodności z wymogami 
zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych. 

 
Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. 
Dowiedz się więcej na: www.timago.com 
Dziękujemy za wybór Timago! 
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